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Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v 
podmienkach spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s.r.o. 

 
Príloha č.1 k zmluve č.  1/2022 

 
Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek 
kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie  je prvoradou podmienkou 
pre získanie a vykonávanie konkrétnej  zákazky na výkon  prác v lesníckych činnostiach a pri 
zabezpečovaní prepravy dreva. 

1 Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady 
a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo 

živnostenskom  registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na 
vykonávanie zmluvných činností 

b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb 
pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností 

c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávaných osôb 
d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri 

činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa 

2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   
(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti  ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
vyhláška 46/2010 Z.z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky) 

a) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich 
pracovníkov a subdodávateľov 

b) informácie a pokyny o nebezpečenstvách  a ohrozeniach,  ktoré sa pri plnení predmetu 
zmluvy na  pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté 
v Zákazkovom liste.  

c) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je 
dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na 
zamestnancov (resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa) a nimi vykonávané 
práce podľa predmetu zmluvy.  

d) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej 
udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát 
práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesného 
obvodu a konateľovi spoločnosti. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi 
objednávateľa. 

e) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípade jeho 
nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na  telefónne číslo  150 alebo 112 a následne 
vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne  jeho zástupcovi,  

f) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať 
so zamestnancami Mestských lesov Sabinov, s.r.o.    

 

3 Požiarna ochrana 
a) dodávateľa prác a jeho zamestnancov je povinný zabezpečiť dodávateľ prác v zmysle zákona 

o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák.314/01 Z. z.)  na vlastné náklady. 
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4 Výkon činností 
a) dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení 

Zákazkového listu objednávateľom. 
b) Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk  
c) termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ 

4.1 Výrobné prostriedky  
a) dodávateľ  je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť  výrobnými 

prostriedkami pre vykonanie  zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií 
b) v JMP sa používajú  ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.) 

4.2 Pestovanie a ochrana lesa 
4.2.1 zalesňovanie 

a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby 
nedošlo k jeho zaschnutiu 

b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave 
c) obaľovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných 

nádobách 
d) pri zalesňovaní obaľovanými sadenicami  je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, 

včítane nakladania s obalmi. 

4.2.2 ochrana proti burine 
a) vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska 

maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne 
(nesmie zakrývať sadenicu) 

b) herbicídom nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny 

4.2.3 ochrana proti zveri 
a) repelentom sa ošetruje terminálny výhonok 
b) pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí 

použitého materiálu 
c) pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť 

škody na ochraňovanej kultúre  

4.2.4 prerezávky a plecie výseky 
a) odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem 
b) umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávateľ 
c) hmota z liniek musí byť vtiahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené 

v Zákazkovom liste) 

4.2.5 čistenie plôch po ťažbe 
a) ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov 

s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak), 
b) pásy  uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené 

medzerou o dĺžke minimálne 5 m 
c) objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa 

neuhadzuje. 

4.3 Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi 
a) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v 

poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej 
ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.  

b) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú vedúcemu lesného obvodu resp. ním 
poverenému zamestnancovi  
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c) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti 

5 Doplňujúce informácie 
 
Dôležité telefónne čísla 
Hasiči 150 
lekárska záchranná služba 155 
polícia 158 
integrovaný záchranný systém 112 
konateľ – Ing. Sasarák 0905 632 484 
vedúci LS Drienica – Ing. Záhorák 0918 970 149 
vedúci LS Červená Voda - Fabišík 0908 651 856 
hájenka Drienica 0905 905 682 
 

6 Záverečné ustanovenia 
a) požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť 

spresnené alebo upravené Zákazkovým listom 
b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou 

prílohou zmluvy o dodaní služby v lesníckych činnostiach.  
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s.r.o.. 

 
 
 
 
 
Za objednávateľa Za dodávateľa 

 


